
Utbildning i 

Systematisk uppföljning 
i socialtjänsten

Inbjudan till två dagars 
utbildning: 16 oktober 2019 
och 5 mars 2020

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen FoU i Väst och Sveriges Kommuner och 
Landsting erbjuder tillsammans en utbildning i praktisk 
individbaserad verksamhetsuppföljning. Fokus ligger på 
praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. En introduktion ges 
även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för 
systematisk uppföljning, SU-Pilot.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till medarbetare i kommunen 
som arbetar med att stödja verksamhetsutveckling. 
Kommunerna identifierar själva nyckelpersoner, exempelvis 
socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och chefer. Vi 
rekommenderar att delta i team om minst 3 personer per 
kommun. I teamet bör ingå både utvecklare/stödfunktion och 
verksamhetsnära personal/chef.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Deltagandet förutsätter ett samarbete med en verksamhet 
inom socialtjänsten, att uppföljning sker under utbildningen 
samt att deltagarna har en beredskap att arbeta praktiskt med 
planering och uppföljning inför och mellan tillfällena.

Deltagarna ska före utbildningen ha genomfört 
Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk 
uppföljning (cirka en timme). Den finns på Socialstyrelsens 
utbildningsportal:

https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=84

https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=84


INNEHÅLL
Systematisk uppföljning i socialtjänsten

INNEHÅLL
Utbildningstillfälle 1: Vi planerar och lägger grund för den 
individbaserade verksamhetsuppföljningen som teamet tillsammans 
med en verksamhet vill starta och stödja under utbildningen. Vi 
diskuterar bland annat vad ni behöver ta reda på om brukarna och 
verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och 
när informationen ska samlas in. Vi introducerar webbverktyget 
SU-Pilot.

Utbildningstillfälle 2: Vi följer upp hur den individbaserade 
verksamhetsuppföljningen har  fungerat på hemmaplan. Vad 
har fungerat bra och vad har varit svårt? Vi tittar också på 
sammanställningar av informationen ni  samlat in och diskuterar 
analys och tolkning.

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar två dagar:
onsdag 16 oktober 2019 och 5 mars 2020. 
Bägge dagarna kl. 09–16.
Kaffe och smörgås serveras 08.30–09.00
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
den skriftliga bekräftelsen som skickas i 
 samband med sista anmälningsdagen.

AVGIFT
3 500 kr exkl moms för GR:s 
 medlemskommuner. 
4 000 kr exkl moms för övriga. 
I avgiften ingår fika och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 
16 september 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdag debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till 
annan person.

UPPLYSNINGAR
Utbildningens innehåll: 
cornelia.bjork@goteborgsregionen.se 

Praktiskt kring utbildningen:
Susanne Vannerberg, Göteborgsregionen, 
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se  

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs 
registreras dina personuppgifter i våra 
administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

UPPLÄGG
Deltagarna (i team om 3-5 personer) arbetar under och mellan 
utbildningstillfällena med systematisk individbaserad uppföljning 
och analys. Utbildningstillfällena består av föreläsningsmoment och 
konkret handledning. I upplägget ingår ett handledningstillfälle per 
team vid sidan om utbildningstillfällena. 

UTBILDARE
Mia Ledwith, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting 
Cornelia Björk, analytiker, Göteborgsregionen FoU i Väst 
Åsa Nilsson, analytiker, Göteborgsregionen FoU i Väst.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10641

